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آسا ابراهیمی
روزنامهنگار

چراغمازدلمان
بيروننميرود؟
وقتی میآید دیگــر از زندگیمان
بیــرون نمــیرود .غم ،حتــی اگر
کوچک باشــد و حتی اگر قدیمی،
همیشــه آمــاده بیــرون زدن از
دیوار ه حافظهمان اســت .درســت
در لحظهای کــه در میان مهمانها
قهقهه میزنیم ،زمانی که برای ادامه
تحصیل از مرزی میگذریم و زمانی
که برای شروع فصل تازهای از زندگی
به خوشبختی «بله» میگوییم ،غم
آماده بیرونزدن و چشــمهایمان
آمادهتر شدن است.

چرا آرام نمیشویم؟

محققان میگویند ،شما تنها کسی
نیســتید که در اوج خوشبختی هم
میتوانید لحظههــای تلخ روزهای
گذشته را مرور کنید و ثانیهثانیهشان
را همان طــور کــه رخ داده بودند
به یــاد بیاورید .از نظــر آنها ،غم،
ماندگارترین احســاس در انســان
اســت و طبیعی اســت که شما هم
آن را بیشــتر از هر حــس دیگری
لمس کنید.احساسات 19گانه غم،
شادی ،نفرت ،درماندگی ،حسادت،
آرامش ،اشتیاق ،ستایش ،استراحت
و آسودگی ،گناه ،اســترس ،غرور،
گیجی ،عصبانیت ،تحریك ،ترحم،
تحقیر ،تــرس و شــرم و انزجار در
زندگی شــما عمر مشخصی دارند.
از نظر محققان ،همه این احساسات
گذرا هســتند و زمان محدودی در
ذهن شــما ماندگار و روشــن باقی
میماننــد .اما در میــان آنها ،غم
عمر نسبتا طوالنیتری دارد و وقتی
بدون هیچ وقفهای بــا غمهای تازه
تجدید میشــود ،طول عمرش هم
چندبرابــر میشــود.مثال در حالی
که خوشحالی شما تنها ۳۶ساعت،
یآورد ،غمهاتان
یعنی سه روز دوام م 
تا ۱۲۰ســاعت زنده میمانند و در
هر لحظه میتوانند به حافظه شــما
سرک بکشند.

حالمان خوب میشود؟

عمر غمها طوالنی اســت .این را ما
تجربه کردهایم و محققان اثبات .حاال
دیگر نه ما و نه محققان ،تردیدی در
مورد آمدن غم از یک لحظهبهلحظه
دیگر و از یک روزبهروز دیگر نداریم.
ما غمهای گذشــته را امروز هم به
دوش میکشــیم و آنها میگویند
غمی که از دســتدادن یا دوری از
عزیــزان با خود مــیآورد۲۴۰ ،بار
بیشــتر از احساســاتی مثل شرم،
شگفتی یا خشم طول میکشد.شاید
همین طوالنیتــر بودنش هم بهانه
خوبی است تا با آمدن یک اندوه تازه،
غمهای قبلی که هنوز آرام نشدهاند
هم با شــدتی بیشتر ما را تحتتاثیر
قرار دهند.

اضافهکاريهای
سکتهآفرين!

دلدرد نشان ه
چهبيماریهايیاست؟

شما میتوانید دو روز در هر ماه استراحت کنید یا اینکه مرخصیهایتان را جمع کنید و در یک سفر
چند روزه خستگی َدر کنید .اما چه از مرخصیهای ماهانه استفاده کنید و چه نه ،پیشنهاد میکنیم
که ساعات کاریتان را به همان هشت ،نه ساعت در روز محدود کنید.
محققان میگویند ،ســاعات طوالنی کار ،نهتنها روان شما را تحتتاثیر قرار میدهد ،بلکه احتمال
سکته مغزی را هم باال میبرد .به همین دلیل است که آنها با ساعتها اضافهکاری کردن کارمندان
میانهای ندارند و میگویند بیشــتر از ۱۰ساعت در روز کارکردن خطر سکته مغزی را تا ۴۵درصد
باالتــر میبرد .البته منظور محققان این نیســت که با یک روز کار طوالنی مغز شــما از کارکردن
میایســتد ،بلکه آنها معتقدند کار بیش از اندازه اگر ۵۰روز از سالتان را درگیر کند ،میتواند جان
شما را به خطر بیندازد.

بطری عرق نعناعی که در یخچال گذاشــتهاید همه چیز را درســت نمیکند .حتی شربت
رانیتیدین ،قرصهای ضدنفخ و پودرهای پروبیوتیک هم نمیتوانند همه مشکالت شکمیتان
را برطرف کنند .درد شکم ،یکی از شایعترین مشکالت گوارشی است و در این مطلب به شما
خواهیم گفت که چه وقت باید درمانهای خانگی را کنار بگذارید و برای نجات جانتان سراغ
یک متخصص بروید.

در برابرآلزایمرواکسینه شدهاید اگر...
وقتی نجات ازمرگ احتمال زوال عقل راپایین میآورد

حتی شنیدن نامش هم میتواند هر کسی را به وحشت بیندازد .گرچه در سالهای
اخیر درمان ســرطان از قبل آسانتر شده و بسیاری از بیماران از آن جان سالم بهدر
میبرند ،اما نام ســرطان هنوز هم میتواند هر کسی را به وحشت بیندازد.محققان
با بررســیهای تازهشان ،ثابت کردند که ســرطان نهتنها پایان زندگی نیست ،بلکه
دچارشــدن به آن و درمانکردنش ،خطر ابتال به برخــی دیگر از بیماریها را پایین
میآورد .آنها میگویند کســانی که با سرطان جنگیده و پیروز شدهاند ،بعید است
که به آلزایمر دچار شوند و بهخاطر زوال عقل جانشان را از دست بدهند.پژوهشگران
با بررســی وضعیت گروهی از افراد نجاتیافته از سرطان ،با گروهی از آدمهایی که
هرگز درگیر سرطان نشده بودند به این واقعیت دست یافتند .آنها دقیقا نمیدانند
که ســرطان چطور احتمال ابتال به آلزایمر را پایین میآورد ،اما به باور پژوهشگران،
چه میزان برخی از پروتئینهای مغزی دلیل این اتفاق باشد و چه درمانهای انجام
شده برای نجات از سرطان ،نتیجه بهدست آمده مشخص و قابلاعتماد است؛ نجات
از سرطان میتواند به معنی نجات از آلزایمر هم باشد.

مشکالت مربوط به کبد ،کیسه صفرا و پانکراس

بعضی وقتها معدهدرد یا احســاس دلدرد به یک درمان اورژانسی نیاز
دارد و بعضی وقتها هم آرامآرام با مصرف داروها برطرف میشود .اگر به
مشکالت مربوط به کبد ،کیسه صفرا و پانکراس دچار شده باشید ،ممکن
است از دلدرد هم شکایت کنید .دردی که در قسمت باالی سمت راست
شکم احســاس میکنید و تا زیر دندههایتان کشیده میشود ،میتواند
از مشــکالت کبدی ،کیسه صفرا یا پانکراس نشــئت گرفته باشد.البته
سنگکلیه هم یکی از شایعترین مشکالتی است که همراه با دلدرد است،
اما دردی که در این ناحیه از شکم احساس میکنید بعید است که ناشی
از مشکالت کلیوی باشد و احتمال درگیر شدنتان با مشکالت مربوط به
صفرا (مثل سنگ صفرا) مشــکالت کبدی یا عفونت در پانکراس بیشتر
است.درد ناشی از سنگ صفرا معموال چهار تا شش ساعت طول میکشد و
میتواند با استفراغ هم همراه شود .البته سنگ صفرا یک مشکل اورژانسی
نیست و تنها بهخاطر آزاردهنده بودن درد یا عوارض بعدی آن باید با یک
متخصص مشورت کنید.رسوب کلسیم در کیسه صفرا هم میتواند درد
را در قسمت فوقانی سمتراست شکم ایجاد کند ،اما دلیل این درد هرچه
باشــد ،فراموش نکنید که در صورت روبهرو شدن با تب ،استفراغ ،زردی
چشم یا پوست ،مدفوع سفید یا کمرنگ یا احساس بیماری شدید ،باید
فورا به اورژانس مراجعه کنید.

بهاره اسالمی

مترجم وروزنامهنگار

بیماری دیورتیکول یا دیورتیکولوز

«دیورتیکــول» بیماری اســت کــه بر اثــر آن ،چندیــن دیورتیکول
(بیرونزدگی) در رودههای شما ایجاد میشود .این بیرونزدگیها که در
محلهای ضعیف الیه عضالنی روده ایجاد میشوند ،میتوانند شما را با
دلدرد درگیر کنند.این کیسهها ممکن است دچار التهاب یا عفونت شوند
و دلدرد ایجاد کنند .بیماری «دیورتیکول» یک مشکل اورژانسی نیست،
اما اگر از درد ناگهانی و شدید شکم ،یبوست ،اسهال ،کمردرد و نفخ رنج
میبرید ،حتما با یک متخصص گوارش مشورت کنید.

سنگکلیه

مردهابهکرمضدآفتابنيازيندارند؟
مرد و زن یا کوچک و بزرگ ندارد .در هر سنی و با هر جنسیتی که باشید ،نهتنها بهخاطر جوان
نگهداشتن پوستتان ،که برای پیشگیری از سرطانی شدنش هم باید دست به دامان کرمهای
ضدآفتاب شوید .موضوع فقط لکههای روی پوست یا خالخالی شدنش نیست .متخصصان
تردیدی ندارند که ساعتها زیر آفتاب ماندن ،آن هم بدون استفاده از کرمضدآفتاب ،احتمال
ابتال به سرطان مهلک پوست را باال میبرد.

اگر آفتاب
منطقه
زندگیتان
بیش از اندازه
سوزان است
سراغ کرمهای
با SPF50
بروید

یک بار در روز کافی نیست

اینکه هر روز صبح صورتتان را با ضدآفتاب بپوشــانید کافی نیست .شما
باید هر دو ،سه ساعت یک بار کر ِم روی پوستتان را تجدید کنید و عالوه
بر صورت ،روی دســتهایتان که در معرض تابش خورشید هستند هم
یک الیه کرم ضدآفتاب بزنید.

 SPF30کافی است

اگر تمام روز زیر آفتاب نمیایستید و در منطقهای نسبتا معتدل زندگی
میکنید ،نیازی به خریــدن ضدآفتابهای با  SPFباالتر از ۳۰ندارید .اما
اگر آفتاب منطقه زندگیتان بیش از اندازه ســوزان است ،پیش از این به
سرطان پوست دچار شــده بودید و تازه درمان شدهاید یا اینکه بهخاطر
کارتان مجبورید ســاعات طوالنی زیر آفتاب مستقیم بمانید ،میتوانید
سراغ کرمهای با  SPF50هم بروید.

به نوزادها ضدآفتاب نزنید

شما تا قبل از ششماهه شدن فرزندتان ،بهجای محافظت از پوستش با
ضدآفتاب ،باید او را از آفتاب مستقیم دور نگه دارید .پوست فرزند شما تا
قبل از ششماهگی ضعیفتر از آن است که حتی با کرمهای ضدآفتاب زیر
نور مستقیم خورشید تاب بیاورد .پس در این سنین او را الاقل از ساعت
۱۰صبح تا دو بعدازظهر از آفتاب تیز دور نگهدارید.

کرم ضدآفتاب کافی نیست

برای محافظت از پوستتان ،تنها به این کرمها بسنده نکنید .سعی کنید
دستهایتان را با دستکشهای نخی بپوشانید ،از کاله آفتابگیر استفاده
کنید و تا آنجا که میتوانید در فاصله ساعت  ۱۰صبح تا  ۲بعدازظهر زیر
آفتاب نمانید.

ســنگکلیه دردناک است ،اما معموال جان شــما را بهخطر نمیاندازد.
اگر کلیهتان سنگساز شده باشد ،احتماال قسمت پایینی شکمتان درد
میگیرد و این درد به ســمت پهلو و پشت هم کشیده میشود.اگر به این
مشکل دچار شــوید ،عالوه بر درد در کلیه ،ممکن است با عالئمی مثل
وجود خون در ادرار ،عفونــت ادراری همراه با تب و درد ،تهوع ،بوی تند
ادرار و گاهی دشواری در نشســتن هم روبهرو شوید.گرچه سنگکلیه
یک مشکل اورژانسی نیست ،اما اگر دردتان شدید باشد ،میتوانید برای
دریافت ُمسکنهای قوی به بیمارستان مراجعه کنید.

آپانديسيت

آپانديســيت یا التهاب ناگهانی آپانديس ممکن است به پارگی آپاندیس
منجر شده و جان بیمار را به خطر بیندازد .درد ناشی از این مشکل از وسط
شکم شروع میشود و به سمت راســت حرکت میکند .این درد شدید
ممکن است با خستگی یا بیحالی ،استفراغ و بیاشتهایی هم همراه شود.
اگر درد شما به عالئم آپاندیسیت شبیه است ،فورا به بخش اورژانس یک
بیمارستان بروید.

خونریزی معده

ناراحتی معده ،درد شــکمی ،ســرگیجه ،خســتگی ،ضعف ،بیحالی و
رنگپریدگی و کاهش وزن تنها بخشــی از نشــانههای خونریزی معده
هستند .این مشکل ممکن است با نشانه خاصی ،شما را آگاه نکند یا اینکه
با عالئم واضحی مثل دفع خون خود را نشان دهد.در صورت شدید بودن
خونریزی معده ،ممکن است همراه با سرگیجه ،استفراغ خون هم اتفاق
بیفتد .اما آنچه مشخص اســت ،این است که چنین دردی با درمانهای
خانگی آرام نمیشــود و برای نجات جانتان بایــد فورا به یک متخصص
مراجعه کنید.

انسداد روده

انسداد در روده میتواند دفع را برایتان
دشــوار یا غیرممکن کند .اگرچه در
بســیاری مواقع تنها بخشــی از روده
مسدود میشود ،اما کم نیستند بیمارانی
که جانشان بهخاطر انسداد کامل روده به خطر
میافتد.انســداد روده دالیل متعددی دارد،
اما دلیلش هرچه باشد ،نباید خیال مراجعه
فوری به بیمارســتان را از سرتان بیرون کند.
درد شــکمی ،کمردرد ،تورم شکم یا معده ،تب،
ضربان قلب سریع و اســهال خونی از شایعترین
عالئم این اختالل هســتند .اگر شما عالئم انسداد
روده را همراه با تب شدید و خستگی بیش از اندازه تجربه
میکنید ،بعید نیست که مسدود شدن رودههایتان ،بدنتان
را با نوعی عفونت شدید درگیر کرده باشد.

بعضیوقتها
معدهدرد یا
احساس دلدرد
به یک درمان
اورژانسی نیاز
دارد و بعضی
وقتها هم
آرامآرام با
مصرف داروها
برطرف میشود.
اگر به مشکالت
مربوط به کبد،
کیسه صفرا و
پانکراس دچار
شده باشید،
ممکناست
از دلدرد هم
شکایتکنید
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سعید فیاض

مهندس کامپیوتر

اين من نيستم! از اين
من ،خوشحال نيستم !
۱۴۰کیلو گوشت و پوست و استخوان
و چربی در بدن ۲۳سالهام تلنبار شده
بــود و حتی راه رفتن را برایم ســخت
میکــرد و نگرانــی دیگــران درباره
وضعیت سالمت و آیندهای که چاقی
برایم رقم مــیزد ،هرروز با یک جمله
تازه خودش را نشــان میدهد .اصرار
به ادامــهدادن رژیمهایی که چیزی از
وزنم کم نمیکرد ،جلســات مشاوره و
روانشناســی و صحبت بزرگترهای
فامیل ،هیچکدام نمیتوانســت من را
از این فشار هرروزه دور کند.راستش را
بخواهیدبعداز۲۳سالچاقبودن،دیگر
انباشتگی چربیها در بدنم را پذیرفته
بودم .سعی میکردم به جمعهای تازه
وارد نشوم و در موقعیتهای ناآشنا قرار
نگیرم تا از شنیدن نصیحتهای تازه
طفره بروم ،اما جمع دوستان قدیمی،
همیشــه بدون هیچ جمله اضافهای
پذیرای من بود.
آخرین امتحان دانشــگاه که تمام شد،
یک تصمیم بــزرگ گرفتم .تصمیمی
که تا آن روز با وجود اصرار خانوادهام از
آن سرباز میزدم .عمل جراحی ،آخرین
گزینه بود .چیزی که بدون هیچ زحمت
اضافه ،مرا به الغری همیشگی میرساند
و شَ َبح هر روز چاقتر شدن را از زندگیام
دور میکرد.جراحی انجام شد .سه ماه
بعد از آن ،حدود ۲۵کیلــو از وزنم را از
دست دادم و تنها با گذشت یک فصل،
به وضعیت بدنی ۲۰سالگیام رسیدم.
تا آن روز همه چیز خــوب بود .اما این
پایان کار نبود .نزدیک یک ســال بعد
از جراحی ،حجــم زیادی از چربیهای
انباشته شــده از بدنم بیرون رفته بود.
بعد از گذشت یکسال به وزن ۸۸کیلو
رسیدم و خوب میدانستم که آرامآرام
از این هم الغرتر میشــوم.لباسهای
تازه و رنگارنگی که دیگر پیدا کردنشان
ســخت نبود در کمدم ردیف شده بود،
در لحظه ورود به هر جمعی تحســین
میشدم و چاقهای جمع برای گرفتن
مشــورت دورم حلقه میزدند ،اما همه
تعریفها و ستایشها و آسودگیهای
الغری هم نمیتوانست من را خوشحال
کند .توی آینه نگاه میکردم و خودم را
نمیشناختم .آخرین باری که تصویری
مشابه امروز را دیده بودم ،یادم نمیآمد.
انگار من در غریبهای زندگی میکردم.
غریبهای که در کنارش خوشحال نبودم.
چارهای نبود .من بــه پایان راه چاقی
رســیده بودم .ممکن بود چند ماه یا
چند ســال دیگر ،قلــب جوانم توان
پمپاژکردن خون را از دســت بدهد.
ممکن بود ساییدگی مفاصل زانوهایم
تــوان راه رفتــن را از مــن بگیرد و
کمتحرکی ناشی از چاقی ،مرا زودتر
از آنچه شناسنامهام میگفت به پیری
بکشاند.اما حاال چه؟ چرا در قدمهای
ســبکی که با ۸۰کیلو وزن برمیدارم
هیچ نشــانهای از خوشحالی نیست؟
شاید برای من ،همه چیز زودتر از
آنچه باید پیش رفت ،شاید
باید به خودم برای پذیرش
این مرد تازه ،بیشتر زمان
میدادم و با آمادگی بیشتری
به استقبال این تغییر میرفتم.
من هنوز از تصویری کــه روز قبل از
عمل در آینده دیده بودم دل نکندهام
و حاال بعد از یک ســال و اندی ،من
دیگری مقابلم ایســتاده .این روزها
دلم برای خندههــای چهر ه چاقم
تنگ میشود.

